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Cena: malý formát 5 Kč, velký formát 10 Kč 

 
 
 
 
 
 
 

„Vítězství je jisté!“ 
 
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, 
díky Velikonocům můžeme říci: 
„Vítězství je jisté!“ 
 
Ať jsme v jakékoliv situaci, 
když už nejsme schopni lásky 
a nemáme odvahu jít dál, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 
 
Když nám zemře někdo, koho milujeme, 
a když se zdá, že neexistuje budoucnost, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 
 
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili, 
že láska zvítězila nad nenávistí, 
přátelství nad zradou, 
život nad smrtí. 
 
podle T. Radcliffa, z knihy: Nazývám vás přáteli  
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Liturgický rok 
 

Velikonoce 
 

Velikonoce nejsou svátkem jako 
ostatní svátky. Je to „svátek svátků“, 
„slavnost slavností“, jak učí církev (srov. 
KKC 1169). Jsou vrcholem liturgického 
slavení stejně tak, jako byly vrcholem 
Ježíšova pozemského života. Pán šel 
vědomě a s touhou vstříc svým 
Velikonocům, jeho tvář byla celé jeho 
veřejné působení obrácena k Jeruzalému, 
kde měl dokonat své dílo lásky. Toužil 
slavit s učedníky velikonoční večeři, při 
které se zcela vydal jako pokrm každému 
z nás, toužil vypít kalich utrpení až do dna, 
aby nás mohl zachránit, toužil uvrhnout 
oheň své lásky na zem a všechny 
přitáhnout k sobě. Celý svůj život vyhlížel 
tu hodinu, kvůli které přišel. Pro našeho 
Pána byly Velikonoce něčím ústředním 
a podstatným v jeho životě. Vše k nim 
směřovalo a od nich vše nové začalo. 
Stejně tak v našem životě k Velikonocům 
vše vede a vše z nich má vyrůstat. 

Tajemství Kristova vzkříšení, 
v němž Kristus zničil smrt, proniká svou 
mocnou silou náš život, aniž si to často 
uvědomujeme. Proto je třeba, abychom se 
vědomě do tohoto tajemství ponořili 
a skrze prostředky, které nám církev 
nabízí, přijali milost, kterou nám Pán chce 
dát. Velikonoce se nejen připomínají, ony 
se slaví a především se žijí. …Můžeme 
Velikonocemi projít, aniž se setkáme 
s Kristem; můžeme je však také prožít 
v jeho blízkosti, spolu s ním, doslova 
na jeho hrudi v blízkosti jeho srdce. 
Velikonoce jsou svátky našeho sjednocení 
s Kristem. Ve křtu jsme byli s Kristem 
spojeni a obnova křtu, na kterou se 
většina z nás celou dobu postní připravuje, 
je jakýmsi vrcholem celých Velikonoc 
z pohledu našeho osobního prožívání.  
Vojtěch Kodet, zdroj www.vojtechkodet.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možnost modlitby v kostele v Jablonném nad Orlicí: 

Zelený čtvrtek   modlitba v Getsemanské zahradě 

  po skončení mše svaté do 23:00 hod. 

Velký Pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 23:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 7:00 hod. do 19:00 hod. 

Možnost modlitby v kostele v Jamném nad Orlicí: 

Velký Pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 20:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 12:00 hod. do 16:00 hod. 

 

Využijme příležitost prožít s Pánem chvíle 

modlitby v Getsemanské zahradě. Tak jako tenkrát prosil 

své nejbližší, aby s ním bděli alespoň hodinu v modlitbě, 

tak prosí i nás. Je to projev naší lásky vůči Kristu a naší 

věrnosti. U Božího hrobu pak můžeme v tichém 

očekávání Kristova vzkříšení rozjímat o Kristově utrpení, 

smrti a sestupu mezi mrtvé. Současně jsou tyto chvíle 

modlitby pro nás příležitostí, abychom i my odevzdali 

Bohu sami sebe a své drahé. 
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připravila ZS 

 

Svatý muž a svatá Panna 
Kardinál Léon Joseph Suenens, vydalo 
F.I.A.T. 
 

Žádnému z nám známých světců 
není připisováno tolik skvělých vlastností 
než Matce Boží – Marii. Jak ale máme 
vnímat člověka, který jí byl nablízku téměř 
po celou dobu Ježíšova života? Pokud se 
pokusíme promýšlet vzájemnou lásku 
Marie a Josefa, pronikneme dále 
do samotného tajemství Boží lásky 
k lidem.  

Od Marie je to krok k Josefovi. 
Jedna mariánská duše se jednoho 

dne obrátila na své spolupracovnice: 

„Jestli chcete vědět, zda skutečně milujete 
svatou Pannu, odpovězte upřímně na tuto 
otázku: Milujete svatého Josefa?“ Zde 
máme tedy jasný test – opravdu, jakým 
právem bychom mohli rozloučit to, co Bůh 
spojil? 

Jak přijmout Marii a odmítnout 
nebo odsunout do stínu Josefa? 

Žádný svazek zde na zemi po tom, 
který poutal Ježíše a jeho matku, nebyl tak 
pevný a tak posvátný. Svazek, který je 
spojuje, je svazek opravdového 
manželství. S výjimkou tělesného spojení 
patří úplně jeden druhému a úplně se 
odevzdávají Bohu. 

Pater Nicolas O.P. píše: „Tato duše 
muže a tato duše ženy jsou spojeny, aby 
v sobě dokonale završily obraz Boží. Je 
krásné, že tolik lásky – a lásky tak lidské, 
jako zároveň i božské – otvírá a rozšiřuje 
tato panenská srdce. Dokazuje nám to, 
že čistota může dát srdci svou schopnost 
milovat a sjednocovat se a že láska mezi 
mužem a ženou může být na hranici svého 
zduchovnění zcela zbavena toho, co ji 
normálně budí a udržuje.“ Zde můžeme 
nalézt silné poučení. Maria a Josef 
skutečně pozvedají manželskou lásku 
k nejvyššímu napětí. Jako křesťané, 
realisticky nahlížející na svět, to musíme 
uznat.  

Bázlivost, která nemá co dělat 
s vírou, je původcem nevhodného 
zobrazování svatého Josefa, který je 
představován jako mlhavý, téměř 
bezejmenný stařec, stín stínu. Mezi oběma 
manželi vládla skutečná harmonie, 
i v lidské rovině. „Čím je žena světější, tím 
více je žena“, napsal León Bloy. Jsou to 
slova v případě Marie tím pravdivější: 
milost v ní méně než kdykoli jindy potlačila 
přirozenost. Což ostatně nijak nebrání 
tomu, aby Boží láska, která převyšuje lásku 
lidskou, jí nevdechla nanejvýš významné 
rozhodnutí zůstat pannou a zároveň 
manželkou. Josef byl schopen sdílet tento 
ideál. To stačí, aby se dokázala jedinečná 

Velikonoční bohoslužby: 

Zelený čtvrtek  Jablonné n. Orl.  18:30 hod. 

 Jamné n. Orl.   16:00 hod.  

 

Velký Pátek  Jablonné n. Orl.  18:30 hod. 

  Jamné n. Orl.  16:00 hod 

 

Bílá sobota  Jablonné n. Orl.  20:00 hod. 

 

Slavnost   Jablonné n. Orl.    8:00 hod. 

Zmrtvýchvstání  Jamné n. Orl.   9:30 hod.  

Páně  Čenkovice    11:00 hod. 

 

Velikonoční  Jablonné n. Orl.    8:00 hod. 

pondělí   Jamné n. Orl.   9:30 hod. 

  Orličky    11:00 hod. 
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příbuznost mezi těmito dvěma dušemi, 
které pochopily ve stejném odstínu krásu 
lidské lásky a neporovnatelnou 
nadskutečnou krásu lásky Boží. A toto na 
první pohled si protiřečící spojení života 
nevyřešili tím, že by snižovali to, co je 
lidské, že by umenšovali přirozenost, ale 
tím, že Boží vůli postavili na nejvyšší místo. 
Josef, muž spravedlivý, prošel Boží 
zkouškou. Přijímá Marii za manželku 
a těžko si představit jeho radost ve chvíli, 
kdy mu bylo všechno jasné. Pro Josefa byla 
tato zkouška vstupní branou do nového 
světa: objevil Marii Božíma očima. Vstoupil 
do nevýslovného tajemství. K této základní 
radosti přistoupila další: od této chvíle 
jejich důvěrnost denně vzrůstala v rytmu 
milosti, která oživovala duše. Že trpíme, 
pomíjí; že jsme trpěli, zůstává. A že oni 
společně vytrpěli tyto hodiny úzkosti, 
navždycky upevnilo jejich lásku. Zvětšování 
milosti a zvětšování vzájemné lásky, řekli 
bychom, jdou ruku v ruce: každý další den 
posiluje toto jedinečné spojení. Maria 
milovala Josefa, jak manželka nikdy 
nemilovala manžela. A Josef pro ni byl 
radost beze stínu. 

Bezpochyby Maria milovala 
všechno stvoření toutéž nadpřirozenou 
láskou, která se ze své přirozenosti dává 
vždycky úplně. Milovala Alžbětu a 
Zachariáše a později každého z apoštolů 
a každou ze svatých žen. Ale je-li láska táž 
pro všechny, když je opravdová a pramení 
v Bohu, důvěrnost a její vyjádření jsou 
různé. Maria dává své srdce každému, 
neúnavně a bezměrně, dává všechno, co 
může dát, v nejvyšší míře. Ale přijímání 
daru nezáleží na ní a intenzita sdělované 
lásky se bude měnit podle schopností ji 
přijímat. Bůh sám dává každému 
co nejvíce své laskavosti, ale duše jsou 
různě otevřeny pro její přijímání. Zde 
na zemi mu dovolilo jediné stvoření –
 nemluvíme zde o lidství Kristově – aby mu 
vlil veškerou svou laskavost, a to je Maria. 
A Maria zase mohla dosáhnout úplné 

důvěrnosti pouze v jedinečném setkání 
s Josefem, svým manželem. Josef přijal 
Marii natolik, kolik ji mohlo lidské stvoření 
přijmout. Poznal neporovnatelnou 
důvěrnost lásky velké jako svět. Byl jako 
akvadukt, který zachycuje celý proud 
a nese jeho váhu. 

Spojení Marie a Josefa zůstává 
opravdu pro všechny časy nejjemnějším 
živým komentářem Písně písní, nejčistším 
štěstím lidské lásky: předchutí ráje. 

 
Toto všechno vyjádřil svatý 

Bernardin Sienský se vzácným 
pochopením: 
 

„Jak si může jasnovidný duch myslet, že 
Duch svatý by spojil tak úzkým svazkem 

tak velikou duši Panny s nějakou jinou 
duší, aniž by jí byla podobná životem ve 

ctnostech? 
Věřím tedy, že svatý Josef byl nejčistší z lidí 

v neposkvrněnosti. 
Nejhlubší v pokoře. 

nejvroucnější v lásce k Bohu a k bližním. 
Nejvyšší v rozmýšlení.“ 

 
Sv. Bernardin Sienský + 1444 
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Modlitba ke svatému Josefovi 
Svatý Josefe, 

Bůh Otec naplnil tvé srdce 
moudrostí a nevýslovnou otcovskou 
láskou, protože ona ti uměla dát 
schopnost splnit povinnosti opravdového 
otce vůči Božímu Synovi. 
Ty jsi pro Něho vyhledal první útulek, 
Ty jsi Mu postavil dům, 
Tys Ho zachránil z Herodovy ruky, 
Tys Ho zavedl do Egypta, 
Tys Ho zavedl zpět do Izraele, 
Tys pro Něho pracoval, 
Tys Ho chránil, vedl a uvedl do svého 
tesařského řemesla. Kdo dokáže vylíčit tvé 
otcovství? Smiluj se nad všemi otci světa, 
aby nahlédli velký význam otcovství a aby 
se naučili ve svých dětech ctít a milovat 
samotného Ježíše. 
Amen 

„Allez a Joseph“ – Pojďte k Josefovi, 
Modlitby, novéna a litanie sebrané 

kanovníkem J. Schäferem. 
připravil JF 

 

Po zimním období sněhu, mrazů a 
dlouhých večerů tu máme jarní období – 
měsíc březen. V březnu se příroda 
probouzí ze zimního spánku a začínají 
práce na zahrádkách. Březen je též období, 
kdy probíhá postní doba a kdy se 
připravujeme na Velikonoční svátky, které 
letos připadají právě na konec tohoto 
měsíce. O Velikonocích si připomínáme 
smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista, 
který byl ukřižovaný za naše lidské hříchy. 

V neděli 24. 3. je Květná neděle, 
kdy budou posvěceny „kočičky“. Po Květné 
neděli začíná svatý týden. 

Také bych chtěla připomenout, 
abyste si z 30. 3. na 31. 3. nezapomněli 
posunout ručičky na hodinách o hodinu 
dopředu – začíná platit letní čas. 

RJ 
 
 
 

Oprava textu z minulého čísla 

Večerní modlitba 
 

Bože, je večer, půjdu spát. 

Na celý den chci vzpomínat. 

Na svoje řeči, kde jsem byl, 

Komu jsem radost způsobil? 

Nebo to byla bolest snad? 

Pak odpusť, nech mě litovat. 

Já přes své chyby mám Tě rád 

I dnešní den chci Tobě dát. 

Sám na něj pohleď, jaký byl, 

Když všechno zlé jsi odpustil. 

A teď už, Pane, půjdu spát, 

Usínám s Tebou – mám Tě rád. 

 
__________________________________ 
 

Z Deníčku sv. Faustýny  
 

„Když se nořím do Pánova utrpení, 
často vidím Pána Ježíše při adoraci v této 
podobě: Po zbičování vzali kati Pána a sňali 
z něho jeho šat, který už přischl k ranám; 
při snímání šatu se jeho rány obnovily, tu 
Pánu přehodili červený plášť, špinavý a 
roztrhaný, na čerstvě otevřené rány. Místy 
plášť sahal sotva ke kolenům a přikázali 
Pánu, aby si sedl na kus trámu, pak upletli 
korunu z trní a nasadili ji na svatou hlavu, 
dali mu do ruky třtinu a vysmívali se mu, 
klaníce se mu jako králi, plivali na jeho tvář 
a ostatní se chápali třtiny a bili ho po hlavě 
a jiní mu působili bolest pěstmi a jiní mu 
zakryli tvář a bili ho pěstmi; Ježíš to snášel 
tiše. Kdo to pochopí – jeho bolest? Ježíš 
měl oči sklopené k zemi, vycítila jsem, co 
se tehdy dělo v Ježíšově nejsladším Srdci. 
Ať každá duše rozjímá o tom, jak Ježíš v té 
chvíli trpěl. Předháněli se, aby Pána 
uráželi. Přemýšlela jsem, kde se v nich 
bere taková zloba, působí to však hřích – 
setkala se Láska a hřích.“ (Deníček 408) 
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Na Velký pátek 
začíná novéna k Božímu 
milosrdenství. Novéna 
trvá devět dní – do 
neděle Božího 
milosrdenství po 
Velikonocích. Každý den 
se modlíme Korunku 
k Božímu milosrdenství.  

připravila JN 
 
 

Velká poznávací 
 soutěž kostela 

   svatého Bartoloměje 
 

Milí čtenáři, opět pokračujeme 
dalším kolem naší soutěže. Pouze 
připomínám, že Vaším úkolem je vyfocený 
detail najít, odpovědět na otázky, a pak 
správné odpovědi buď vhodit do krabičky 
vzadu v kostele nebo poslat mailem 
na adresu natanael.redakce@gmail.com 
vždy do dalšího vydání Natanaela. Protože 
černobílý tisk není někdy úplně vhodný, 
bude na stolečku u hlavního vchodu 
aktuální fotografie ve dvou barevných 

kopiích. Můžete si ji při hledání zapůjčit 
a poté zase vrátit na stoleček.  
 
2. kolo – Odpovědi: 
 
1. otázka: Na kterém obraze v kostele se 
nachází tento provaz? Obraz se nachází 
nad bočním vchodem do kostela.  
 
2. otázka: Kdo je na obraze? Na obraze je 
svatý František z Assisi.  
 
3. otázka: Co znamenají tři uzly uprostřed 
provazu? Je součástí řeholního oděvu 
františkánů, což je tmavohnědý hábit 
s volnou kapucí (znamení kříže), přepásaný 
bílým provazem (znamení chudoby) 
s třemi uzly (znamení trojího slibu 
chudoby, čistoty a poslušnosti). 
 
3. kolo – Otázky 
 
1. Kde v kostele najdeme tohoto beránka? 
2. Co znamenají kroužky na stojanu, 
na němž beránek klečí? 
3. V které knize Nového zákona se 
o těchto znameních nejvíce píše? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:natanael.redakce@gmail.com
http://pms.ofm.cz/14_frantisek.html


Natanael           Březen 2013 

7 
 

 

Pozvání z farnosti i okolí 
 

Křížová cesta v přírodě 
 

Zveme všechny zájemce o netradiční křížovou cestu v přírodě 
se zpěvem Taize písní a rozjímáním.  

 

Sraz 22. 3. ve 20:00 hod "u Mikuly", 
 

konec kolem 22:00 hod. v Jamném v kostele nebo na hřbitově. 
S sebou teplé oblečení, pevnou obuv, baterku, vhodná je svíčka či lampička.  

 

Na závěr je připraveno drobné pohoštění na faře v Jamném  
a pro zájemce bude zajištěn odvoz domů. 

 

Podrobnosti či dotazy rády zodpovědí Erika Hejná a Soňa Poláčková. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Velký pátek bude v kostele sv. Bartoloměje v 15:00 hod. křížová cesta. 
 

 

Předvelikonoční příležitost  
ke svátosti smíření: 

 

Jablonné nad Orlicí 
sobota 16. 3. 9:00 – 12:00 hod. (více kněží) 
 

Jamné nad Orlicí 
středa 13. 3. a středa 20. 3. 16:00 – 17:00 hod. 
 

Orličky 
neděle 24. 3. 17:00 – 18:00 hod. 
 

Čenkovice 
neděle 17. 3. 17:00 – 18:00 hod. 
 

Křížová cesta s dětmi 
 – nejen pro děti 

 

22. března v 18:00 hod. 
 

v kostele sv. Bartoloměje  
v Jablonném nad Orlicí 

 
Děti, které budou chtít číst zastavení, 
prosím přijďte již v 17:30 do kostela. 

tel:31.3.%20%C2%A0%C2%A08.00%20%E2%80%93%2011.00
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Dětem 
Pán Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jel na oslu a lidé stáli kolem cesty a zdravili ho. Vezmi 

tužku, najdi v bludišti Jeruzalém a vyznač, kudy Pán Ježíš pojede.               zdroj www.kanan.cz 

 

Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, můžete jej zaslat 

elektronicky na adresu natanael.redakce@gmail.com nebo v tištěné či psané formě vhodit 

do krabičky připravené v kostele. Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15. března. Další reakce, 

připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány.         

                        redakce 
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